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Mátraverebély Községi Önkormányzata
Képviselő-testületének

2017. február 08-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri
Hivatalban 2017. február 08-án megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:

Nagy Attila
Juhász Péter
Petréné Kormos Ágota
Tóth Dénes
Válintné Juhász Friderika
Zagyi Ferencné

Tanácskozási joggal: Dr. Sárvári Eszter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselőtestület határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőnek Petréné Kormos Ágota és Válintné Juhász
Friderika képviselőket, jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi Lívia köztisztviselőt kérte fel. A
Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Csemer Csaba képviselő igazoltan volt távol.
Nagy Attila polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteni nem
kívánta.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirend:
1./ Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ további fenntartásához határozathozatal
Előterjesztő: Nagy Attila polgármester
1.napirendi pont
Bátonyterenye
Kistérségi
határozathozatal

Szociális

Központ

további

fenntartásához

Nagy Attila polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a 2016. november 9-én hozott
testületi határozatot, ami a Szociális Központ fenntartóváltással kapcsolatos módosítani kell a
testületnek, mert április 1-jével adjuk át fenntartásba a Központot. Jelezte, hogy a kistérség
felé telefonált, hogy abban az esetben fogadja el a határozat módosítását, ha kiegészül a
szociális étkeztetéssel.
A testület részéről kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
9/2017. (I.19.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
fenntartásának átadásáról és a kapcsolódó döntések meghozatalára
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:
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1.
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
56/2016. (XI.09.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester
2.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Bátonyterenye
Kistérségi Szociális Központ – meglévő feladat-ellátási körének
változatlanul hagyásával – 2017. április 1. napjával Bátonyterenye
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (a továbbiakban:
Társulás) fenntartásából Bátonyterenye Város Önkormányzata
fenntartásába kerüljön átadásra.
3.
A Képviselő-testület 2017. április 1. napjától továbbra is
igénybe kívánja venni az Intézmény által biztosított szociális
szolgáltatások közül a családsegítést, házi segítségnyújtást,
fogyatékosok nappali ellátását, támogató szolgálatot, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást, közösségi ellátást, szociális étkeztetést, továbbá
család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat, melyre nézve –
gyermekjóléti szolgálat esetén a közös önkormányzati hivatal
székhelyeként Nemti községre is kiterjedően - ellátási szerződést köt a
fenntartó Bátonyterenye Város Önkormányzatával és a Bátonyterenye
Városi Szociális és Gyermekjóléti Központtal.
4.
A Képviselő-testület a feladat-ellátás folyamatossága és
biztonsága érdekében egyetért azzal, hogy a Társulás tulajdonában
lévő, feladat-ellátást szolgáló eszközök, berendezések és egyéb
ingóságok térítésmentesen használatra Bátonyterenye Város
Önkormányzata részére átadásra kerüljenek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attila polgármester
A testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Mátraverebély Községi Önkormányzat
Képviselő-testület
10/2017. (II.08.) KT határozata
Mátraverebély
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központ
fenntartásának átadásáról és a kapcsolódó döntések meghozatalára
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:
1)
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
57/2016.(XI.09.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Nagy Attila polgármester
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2)
Mátraverebély Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása
Társulási Megállapodása módosítását az alábbiak szerint fogadja el:
1.1 A Társulási Megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) I.
fejezet (Általános Rendelkezések) 12. pontja törlésre kerül.
1.2 A Megállapodás II. fejezet (A társulás célja, feladata,
szolgáltatásai) 2. pont
2,3,4 francia bekezdései törlésre kerülnek.
1.3 A Megállapodás III/B. (Szociális feladatok) valamint III/C.
(Család és gyermekjóléti feladatok) fejezetek hatályukat vesztik.
1.4 A Megállapodás IV. fejezet 1./D (A társulás gazdálkodási és
munkaszervezeti feladatainak ellátása) 1 és 2. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés kerül:
„1. A Társulás pénzügyi, gazdálkodási feladatait ellátó szervezet
neve: Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ
Pénzügyi Szervezete (a továbbiakban: Gazdasági Szervezet). A
Gazdasági
Szervezet
feladatai
különösen:
a
pénzügyi
gazdálkodással kapcsolatos feladatok, pályázatok előkészítése,
végrehajtásának ellenőrzése, munkaügyi feladatok.
2. A Társulás munkaszervezeti feladatait (többek között: a Tanács
tagjairól nyilvántartás vezetése, társulási ülések előkészítése,
döntési javaslatok előkészítése, bizottsági ülések előkészítése,
jegyzőkönyvek készítése, a határozatok nyilvántartása, a
határozatok végrehajtása, végrehajtatása, ellenőrzése), külön
megállapodásban foglaltak szerint, a Bátonyterenyei Polgármesteri
Hivatal (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.) látja el.”
1.5

A Megállapodás 3. 4. 8. melléklete törlésre kerül.

2.
A Társulási megállapodás 2) pont szerinti módosítása 2017.
április 1. napjával lép hatályba.
3.
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás a 2. pont szerinti
módosításokkal, 2017. április 1. napjától hatályos egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és megbízza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírásával.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Nagy Attila polgármester
Zagyi Ferencné képviselő: Javasolta a soron következő testületi ülésen Tóth Dénes
képviselő tanácsnoki kinevezését.
Nagy Attila polgármester: Elfogadta Zagyi Ferencné javaslsatát.
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További kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem történt, ezért Nagy Attila polgármester
a Képviselő-testület ülését 14:24 órakor bezárta.
K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:
Petréné Kormos Ágota
képviselő-testületi tag

Válintné Juhász Friderika
képviselő-testületi tag
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